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Why Holland Got Its Gold Back

 
 
 

Karen Hudes

 
 

Karen Hudes                                                                                               Sun, Dec 7, 2014 at 8:32 AM 

 
To: Universal Credit Rating Group (blind copied to the President of County Executives of America and 
to a Television Station that has not yet aired an interview on November 21, 2014) 

I sent this update to Dutch activists who contacted me last month.  The translation of the subject line 
in my November 2nd email is "Switching over to reality". 
 
@KarenHudes  
Here is where the dialogue now stands: https://s3.amazonaws.com/khudes/Twitter12.7.14.pdf  

Karen Hudes commented on an article. 
December 5 at 9:18am · Edited ·  
Dr. Kim,  
How can you possibly respond adequately to ebola or any other crisis for that matter when the 
governance crisis at the Bretton Woods institutions has intensified with the sidelining of the Board of 
Executive Directors in violation of the Articles of the International Bank for Reconstruction and 
Development: https://s3.amazonaws.com/khudes/general+assembly3.docx 
Why are you ignoring the mandate of the Bretton Woods Institutions under the Global Debt Facility? 
See paragraph 6 of the Bilateral Minesfield Breakthrough Successor Agreement: 
https://s3.amazonaws.com/khudes/BILATERAL.pdf The Board of Governors has already determined 
that the Federal Reserve Note and other fractional reserve currencies should be replaced by aurum: 
https://s3.amazonaws.com/khudes/breakthrough.pdf 
Sincerely, 
Karen Hudes 
Acting General Counsel 
International Bank for Reconstruction and Development 
Legal Counsel Global Debt Facility TVM-LSM-666 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rFUWqQ2O174&feature=youtu.be&list=UU6-
fSHoLkV9X_3xHuW0wWwA 
 
https://www.bullionstar.com/blog/koos-jansen/belgium-investigating-to-repatriate-all-gold-
reserves/#comment-1729791752 
 
 
 
 
 
 

https://s3.amazonaws.com/khudes/Twitter12.7.14.pdf
https://www.facebook.com/karen.hudes.9
https://www.facebook.com/karen.hudes.9/posts/10152950356789444:0
https://www.facebook.com/karen.hudes.9
https://s3.amazonaws.com/khudes/general+assembly3.docx
https://s3.amazonaws.com/khudes/BILATERAL.pdf
https://s3.amazonaws.com/khudes/breakthrough.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rFUWqQ2O174&feature=youtu.be&list=UU6-fSHoLkV9X_3xHuW0wWwA
https://www.youtube.com/watch?v=rFUWqQ2O174&feature=youtu.be&list=UU6-fSHoLkV9X_3xHuW0wWwA
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From: karenhudes  
To: cnbcllca2@mailmw.custhelp.com 
Subject: RE: Currency Reset [Incident: 141204-000035] 
Date: Sun, 7 Dec 2014 05:52:39 -0500 
 
https://s3.amazonaws.com/khudes/Twitter12.4.14.pdf  This is the question from one of my 
friends:  Karen, did CNBC refuse to publish your comment? 
20 hrs · Like 

 

 

Your Tweets earned 576.8K impressions over this 28 day period 

 TWEETS1,266 

 FOLLOWING37 

 FOLLOWERS6,309 

Friends 
 

All Friends4,999Recently Added20Followers7,629Following5 

 
Showing data from 12/01/2014 - 12/07/2014 

 

Page Likes 

2,057 
Total Page Likes 

7.8%from last week 

149 
New Page Likes 

148.3% 

This week 

Last week 

 
Post Reach 

8,346 
Total Reach 

23.8%from last week 

7,654 
Post Reach 

22.3% 

This week 

Last week 

 
Engagement 

1,019 
People Engaged  

10.5%from last week 

675 
Likes 

138 
Comments 

288 
Shares 

4,095 
Post Clicks  

https://s3.amazonaws.com/khudes/Twitter12.4.14.pdf
https://www.facebook.com/karen.hudes.9/posts/10152952305329444?comment_id=10152952541174444&offset=0&total_comments=4
https://www.facebook.com/karen.hudes.9
https://twitter.com/KarenHudes
https://twitter.com/following
https://twitter.com/followers
https://www.facebook.com/karen.hudes.9/friends
https://www.facebook.com/karen.hudes.9/friends_all
https://www.facebook.com/karen.hudes.9/friends_all
https://www.facebook.com/karen.hudes.9/followers
https://www.facebook.com/karen.hudes.9/followers
https://www.facebook.com/karen.hudes.10/insights?section=navLikes
https://www.facebook.com/karen.hudes.10/insights?section=navLikes
https://www.facebook.com/karen.hudes.10/insights?section=navLikes
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From: cnbcllca2@mailmw.custhelp.com 
To: karenhudes  
Date: Thu, 4 Dec 2014 07:25:29 -0500 
Subject: Currency Reset [Incident: 141204-000035] 
 

 Your question has been received. You should expect a response from us within 24 

hours. 

Subject 

Currency Reset 

 

Question Reference # 141204-000035 

 Date Created: 12/04/2014 07:25 AM 

 Date Last Updated: 12/04/2014 07:25 AM 

 Status: Waiting 

 

 
From: karenhudes  
To: ekc.avanrooij@gmail.com; fheemskerk@worldbank.org; eds19@worldbank.org; 
info@dutchhelp.com; dmh-gb@minbuza.nl; dsh-sr@minbuza.nl; dmm-if@minbuza.nl; sdn@planet.nl; 
pierre.schreuder.sr@gmail.com; henkn@hetechtenieuws.org; mullers@hotelzurems.de; 
li.v.rooij1@hotmail.com; nocancerfoundation@gmail.com; de.groenen.belgie@gmail.com; 
otto@degroenen.nl; info@degroenen.nl; bianca.van.dijk.fitters@gmail.com; hanael22@outlook.com; 
j.fitters1@kpnplanet.nl; marjovdheuvel@gmail.com; linda_vanvliet@hotmail.nl; 
a.vanrooij1@chello.nl; ronald.van.uden@gmail.com; info@jikkejager.nl; info@jpasterkamp.nl; 
kucharek0@gmail.com; sdn@live.nl; hans.v.d.broek@planet.nl; r.kahlman@quicknet.nl; 
werkgroepmorkhoven@gmail.com; jestelesto@hotmail.com; f.bovenkerk@uu.nl; 
julius601@hotmail.com; anton37.putten@wxs.nl; miep@miepbos.nl; wieteke@wietekevandort.nl; 
ronny.switten@skynet.be; griffie@const-court.be; federaal.parket@just.fgov.be; 
kareldewerd@kpnmail.nl; mijnpleidooi@gmail.com; erik.braeken@telenet.be; 
field.liberation@gmail.com; kleintje@stelling.nl; bmartens2008@hotmail.com; onrecht@yahoo.com; 
yvonnehoekema@hotmail.com; info@niburu.co; p.teesink@hccnet.nl; peter_vereecke@hotmail.com; 
ruudrietveldvertelt@hotmail.com; judith.deruiter@uwv.nl 
Subject: RE: Overschakkelen op de Waarheid  "Switching Over to Reality" 
Date: Sun, 2 Nov 2014 11:27:24 -0500 

Geachte Ing. A.M.L. van Rooij, 
 
Veel dank voor Uw informatie.  Er is weinig tijd meer te verspillen om de waarheid tegen te 
houden https://s3.amazonaws.com/khudes/Twitter11.2.14.1.pdf   Ik zal U informeren als Uw 
Ambassade en vertegenwoordigers bij de wereldbank medewerking verstrekken. 
 
Beste, 
Karen Hudes 
Acting General Counsel 
Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
Advocaat Globale Activa Rijkdom TVM-LSM-666 

https://s3.amazonaws.com/khudes/Twitter11.2.14.1.pdf
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Date: Fri, 31 Oct 2014 23:22:10 +0100 
Subject: TER INFO : Nadere stukken op uw brief d.d. 17 oktober 2014 als reactie op onze motivering 
d.d. 12 oktober 2014 op het bezwaarschrift d.d. 31 augustus 2014 tegen het besluit d.d. 22 juli 2014, 
kenmerk: WW 1479.73.508 J.F.M., van de Raad van Bestuur van het UWV. 
From: ekc.avanrooij@gmail.com 
To: karenhudes ; fheemskerk@worldbank.org; eds19@worldbank.org; info@dutchhelp.com; dmh-
gb@minbuza.nl; dsh-sr@minbuza.nl; dmm-if@minbuza.nl 
CC: sdn@planet.nl; pierre.schreuder.sr@gmail.com; henkn@hetechtenieuws.org; 
mullers@hotelzurems.de; li.v.rooij1@hotmail.com; nocancerfoundation@gmail.com; 
de.groenen.belgie@gmail.com; otto@degroenen.nl; info@degroenen.nl; 
bianca.van.dijk.fitters@gmail.com; hanael22@outlook.com; j.fitters1@kpnplanet.nl; 
marjovdheuvel@gmail.com; linda_vanvliet@hotmail.nl; a.vanrooij1@chello.nl; 
ronald.van.uden@gmail.com; info@jikkejager.nl; info@jpasterkamp.nl; kucharek0@gmail.com; 
sdn@live.nl; hans.v.d.broek@planet.nl; r.kahlman@quicknet.nl; werkgroepmorkhoven@gmail.com; 
jestelesto@hotmail.com; F.Bovenkerk@uu.nl; julius601@hotmail.com; anton37.putten@wxs.nl; 
miep@miepbos.nl; wieteke@wietekevandort.nl; ronny.switten@skynet.be; griffie@const-court.be; 
federaal.parket@just.fgov.be; kareldewerd@kpnmail.nl; mijnpleidooi@gmail.com; 
erik.braeken@telenet.be; field.liberation@gmail.com; kleintje@stelling.nl; 
bmartens2008@hotmail.com; onrecht@yahoo.com; yvonnehoekema@hotmail.com; info@niburu.co; 
p.teesink@hccnet.nl; peter_vereecke@hotmail.com; ruudrietveldvertelt@hotmail.com; 
judith.deruiter@uwv.nl 

Geachte  Karen Hudes www.kahudes.net 
  
Naar aanleiding van je e-mail (lees helemaal onder) Ter info  
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 31 oktober 2014 20:46 
Onderwerp: Nadere stukken op uw brief d.d. 17 oktober 2014 als reactie op onze motivering d.d. 12 
oktober 2014 op het bezwaarschrift d.d. 31 augustus 2014 tegen het besluit d.d. 22 juli 2014, 
kenmerk: WW 1479.73.508 J.F.M., van de Raad van Bestuur van het UWV. 
Aan: judith.deruiter@uwv.nl 
Cc: "sdn@planet.nl" <sdn@planet.nl>, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, Henk 
Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, Lisette van 
Rooij <li.v.rooij1@hotmail.com>, NCF Whistleblowers <nocancerfoundation@gmail.com>, THE 
EUROPEAN GREENS BELGIE <de.groenen.belgie@gmail.com>, Otto ter Haar <otto@degroenen.nl>, 
"info@degroenen.nl" <info@degroenen.nl>, bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, Arend 
Loomeijer <hanael22@outlook.com>, "j.fitters1" <j.fitters1@kpnplanet.nl>, Marjo v d Heuvel 
<marjovdheuvel@gmail.com>, Linda Van Vliet <linda_vanvliet@hotmail.nl>, "a.vanrooij1@chello.nl" 
<a.vanrooij1@chello.nl>, Ronald van Uden <ronald.van.uden@gmail.com>, Jager Jikke 
<info@jikkejager.nl>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Gerard Kucharek 
<kucharek0@gmail.com>, sdn@live.nl, Hans van den Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>, 
"R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, Steven 
Brown <jestelesto@hotmail.com>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, julius vischjager 
<julius601@hotmail.com>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, bosgroep miep 
<miep@miepbos.nl>, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, 
"ronny.switten@skynet.be" <ronny.switten@skynet.be>, "griffie@const-court.be" <griffie@const-
court.be>, Parquet fédéral <federaal.parket@just.fgov.be>, "kareldewerd@kpnmail.nl" 

http://www.kahudes.net/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:judith.deruiter@uwv.nl
mailto:sdn@planet.nl
mailto:sdn@planet.nl
mailto:pierre.schreuder.sr@gmail.com
mailto:henkn@hetechtenieuws.org
mailto:mullers@hotelzurems.de
mailto:li.v.rooij1@hotmail.com
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
mailto:otto@degroenen.nl
mailto:info@degroenen.nl
mailto:info@degroenen.nl
mailto:bianca.van.dijk.fitters@gmail.com
mailto:hanael22@outlook.com
mailto:j.fitters1@kpnplanet.nl
mailto:marjovdheuvel@gmail.com
mailto:linda_vanvliet@hotmail.nl
mailto:a.vanrooij1@chello.nl
mailto:a.vanrooij1@chello.nl
mailto:ronald.van.uden@gmail.com
mailto:info@jikkejager.nl
mailto:info@jpasterkamp.nl
mailto:kucharek0@gmail.com
mailto:sdn@live.nl
mailto:hans.v.d.broek@planet.nl
mailto:r.kahlman@quicknet.nl
mailto:werkgroepmorkhoven@gmail.com
mailto:jestelesto@hotmail.com
mailto:F.Bovenkerk@uu.nl
mailto:julius601@hotmail.com
mailto:anton37.putten@wxs.nl
mailto:miep@miepbos.nl
mailto:wieteke@wietekevandort.nl
mailto:ronny.switten@skynet.be
mailto:ronny.switten@skynet.be
mailto:griffie@const-court.be
mailto:griffie@const-court.be
mailto:griffie@const-court.be
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
mailto:kareldewerd@kpnmail.nl
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<kareldewerd@kpnmail.nl>, Arie van Velsen <mijnpleidooi@gmail.com>, Erik Braeken 
<erik.braeken@telenet.be>, field liberation <field.liberation@gmail.com>, kleintje stelling 
<kleintje@stelling.nl>, Bruce Martens <bmartens2008@hotmail.com>, leonie minkema 
<onrecht@yahoo.com>, yvonne hoekema <yvonnehoekema@hotmail.com>, "info@niburu.co" 
<info@niburu.co>, Peter Teesink <p.teesink@hccnet.nl>, peter vereecke 
<peter_vereecke@hotmail.com>, Ruud Rietveld <ruudrietveldvertelt@hotmail.com> 
 

  

 

  

  

Per e-mail: judith.deruiter@uwv.nl   

  

Aan: UWV 

Namens deze  

Mw. Mr. J.A.M. de Ruiter-Pollaert 

Medewerker Bezwaar  

Postbus 724, 5600 AS Eindhoven 

  

  

Zonhoven: 31 oktober  2014  

Ons kenmerk: MvdH/31082014/BZ  

Uw kenmerk: 147973508-BB-002V J.A.M. 

  

  

Nadere stukken op uw brief d.d. 17 oktober 2014 als reactie op onze motivering d.d. 12 oktober 
2014 op het bezwaarschrift d.d. 31 augustus 2014 tegen het besluit d.d. 22 juli 2014, kenmerk: 

WW 1479.73.508 J.F.M., van de Raad van Bestuur van het UWV.  

  

  

   

mailto:kareldewerd@kpnmail.nl
mailto:mijnpleidooi@gmail.com
mailto:erik.braeken@telenet.be
mailto:field.liberation@gmail.com
mailto:kleintje@stelling.nl
mailto:bmartens2008@hotmail.com
mailto:onrecht@yahoo.com
mailto:yvonnehoekema@hotmail.com
mailto:info@niburu.co
mailto:info@niburu.co
mailto:p.teesink@hccnet.nl
mailto:peter_vereecke@hotmail.com
mailto:ruudrietveldvertelt@hotmail.com
mailto:judith.deruiter@uwv.nl
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Geachte Mevrouw De Ruiter-Pollaert, 

 Hierbij laat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 noodgedwongen 
onafgebroken wonende op zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als 
gemachtigde van:  

-          M.R.G.W. v.d. Heuvel, wonende op het adres Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode; 

(hierna: cliënt) u hierbij onze nadere stukken toekomen op uw brief d.d. 17 oktober 2014 als reactie op 
onze motivering d.d. 12 oktober 2014 op het bezwaarschrift d.d. 31 augustus 2014 tegen het besluit 
d.d. 22 juli 2014, kenmerk: WW 1479.73.508 J.F.M., van de Raad van Bestuur van het UWV.  

 Als extra service vindt u in de volgende link bijgevoegd onze nadere motivering d.d. 12 oktober 2014 
op ons bezwaarschrift d.d. 31 augustus 2014 tegen het besluit d.d. 22 juli 2014, kenmerk: WW 
1479.73.508 J.F.M., van de Raad van Bestuur van het UWV met bijbehorende 10 producties:  

 http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-oktober-2014-nadere-motivering-bezwaarschrift-marjo-van-
den-heuvel-uwv.pdf   

  

Bijbehorende Producties: 

  

1.     (Productie 1): Het besluit d.d. 15 juli 2008 (kenmerk: 1479.73.508) van de Raad van bestuur van 
het UWV (1 blz.);  

2.     (Productie 2): Onze nadere motivering d.d. 9 oktober 2008 (kenmerk: JEN/09108/BZ) op ons 
bezwaarschrift d.d. 24 augustus 2008 tegen uw besluit d.d. 15 juli 2009 (kenmerk: 1479.73.508) inzake 
M.R.G.W. van den Heuvel (15 blz.);  

3.     (Productie 3): De beslissing d.d. 10 december 2008 (B&B 399.0105.09W HV) van het UWV, 
namens deze H.F.M.J. Verbeeten, op ons bezwaarschrift d.d. 24 augustus 2008, nader gemotiveerd bij 
brief d.d. 9 oktober 2008 (7 blz.);  

4.     (Productie 4): Ons beroepschrift d.d. 20 januari 2009 (kenmerk: JEN/20019/B) tegen het besluit 
d.d. 10 december 2008 (B&B 399.0105.09W HV) van het UWV bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
sector bestuursrecht (13 blz.); 

5.     (Productie 5): Brief d.d. 26 januari 2009 (procedurenummer: 09/299 WAO V35 RS) van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t 
Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (2 blz.); 

6.     (Productie 6): Nadere motivering d.d. 8 maart 2009 op ons beroepschrift d.d. 20 januari 2009 
(kenmerk: JEN/20019/B) aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht (7 blz.); 

7.     (Productie 7): Nadere stukken d.d. 14 maart 2009 op ons beroepschrift d.d. 20 januari 2009 
(kenmerk: JEN/20019/B) aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht (4 blz.); 

8.     (Productie 8): Nadere stukken  d.d. 29 januari 2010 op ons beroepschrift d.d. 20 januari 2009 
(kenmerk: JEN/20019/B) aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht (9 blz.); 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-oktober-2014-nadere-motivering-bezwaarschrift-marjo-van-den-heuvel-uwv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-oktober-2014-nadere-motivering-bezwaarschrift-marjo-van-den-heuvel-uwv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juli-2008-besluit-loonkostensubsidie-uwv-aan-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-oktober-2009-nadere-motivering-bezwaar-van-ekc-aan-uwv-inzake-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-december-2008-besluit-uwv-aan-ekc-inzake-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-januari-2009-beroep-ekc-tegen-uwv-rechtbank-den-bosch-inzake-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-januari-2009-brief-rechtbank-den-bosch-aan-ekc-inzake-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-maart-2009-nadere-motivering-beroep-ekc-tegen-uwv-rechtbank-den-bosch-inzake-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-maart-2009-nadere-stukken-beroep-ekc-tegen-uwv-rechtbank-den-bosch-inzake-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-januari-2010-nadere-stukken-beroep-ekc-tegen-uwv-rechtbank-den-bosch-inzake-m-van-den-heuvel.pdf
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9.     (Productie 9): De beslissing d.d. 2 augustus 2011 (kenmerk: 1479.73.508 AG 338.291160.1) van 
de Raad van Bestuur van het UWV aan M.R.G.W. van den Heuvel (2 blz.); 

10.  (Productie 10): De beslissing d.d. 18 oktober 2011 (kenmerk: 1479.73.508 / 003) van de  

              Raad van Bestuur van het UWV aan M.R.G.W. van den Heuvel (1 blz.); 

  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen,  

  

Uw brief d.d. 17 oktober 2014 (kenmerk: 147973508-BB-002V J.A.M.) als reactie daarop vindt u 
bijgevoegd in de volgende link:  

  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2014-brief-uwv-aan-ekc-op-bezwaar-m-van-den-
heuvel.pdf  

  

Daarin heeft u letterlijk het volgende geschreven:  

  

  

  

  

Postbus 724, 5600 AS Eindhoven  

  

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

Ing A.M.L. van Rooij  

Hazendansweg 36A  

3520 Zonhoven BELGIE 

  

  

Datum: 17 oktober 2014 

  

Van: Afdeling B&B Team 7 T 0900 - 9294* 

F (040) 700 57 33 

  

Ons kenmerk: 147973508-BB-002V J.A.M 

  

BSN 1479.73.508 

  

  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-augustsu-2011-besluit-wia-van-uwv-inzake-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-oktober-2011-besluit-beeindiging-ziektewetuitkering-uwv-aan-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2014-brief-uwv-aan-ekc-op-bezwaar-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2014-brief-uwv-aan-ekc-op-bezwaar-m-van-den-heuvel.pdf
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Onderwerp 

Uw bezwaarschrift namens de heer M.R.G.W. van den Heuvel 

Geachte van Rooij, 

Op 14 oktober 2014 hebben wij uw brief ontvangen waarin u reageert op ons verzoek uw bezwaar 
compleet te maken. Uw bezwaar is nu compleet. Wij gaan nu verder met de behandeling van uw 
bezwaarschrift. Uiterlijk op 12 januari 2015 zullen wij u een beslissing op het bezwaar sturen. 

Wij hebben echter allereerst nog enkele aandachtspunten c.q. vragen voor u naar aanleiding van uw 
uitgebreide bezwaargronden. 

1)  Wij hebben een bezwaar in behandeling tegen de beslissing van 22 juli 2014, te weten de 
beëindiging van de WW-uitkering per 20 juli 2014 vanwege het bereiken van de maximum 
uitkeringsduur. Inhoudelijke bezwaren hiertegen heb ik vooralsnog niet aangetroffen in hetgeen wij 
van u ontvangen hebben. Wat dat betreft kunnen wij dan ook niet anders dan constateren dat dit 
bezwaar tegen de beslissing van 22 juli 2014 ongegrond verklaard zal moeten worden. Los daarvan 
is wettelijk geregeld wat de duur van de WW-uitkering is en wij hebben daarin geen 
beoordelingsvrijheid. Vooralsnog hebben wij geen onjuistheden in deze beslissing kunnen 
constateren. Uw bezwaar zonder inhoudelijke gronden tegen de beslissing van 22 juli 2014 kan dan 
ook niet leiden tot een andere beslissing op dit punt. Onze vraag is dan ook wat wij met het 
bezwaar tegen de beslissing van 22 juli 2014 moeten doen? Wilt u dit nog verder mondeling 
toelichten tijdens een hoorzitting (waarbij het dan alleen inhoudelijk om deze beslissing kan 
gaan)? 

2)  Wat ons wel is opgevallen in de stukken die u ons gestuurd heeft, is dat u kennelijk de bedoeling 
heeft om deze beslissing van de WW van 22 juli 2014 aan te grijpen om alsnog (laattijdig) bezwaar 
te maken tegen de beslissing van 2 augustus 2011 inzake de WIA en de beslissing van 18 oktober 
2011 inzake de ZW. Als dat zo is, dan vernemen wij dit graag expliciet van u. Wij zullen dan twee 
bezwaarprocedures apart bijboeken. Door ons dient dan nog wel de ontvankelijkheid hiervan 
beoordeeld te worden naar aanleiding van de informatie die u ons nu toegestuurd heeft. 

Graag vernemen wij binnen 2 weken, dit wil zeggen uiterlijk 31 oktober 2014, van u uw reactie op 
het voorgaande. 

Concreet met betrekking tot de beslissing van 22 juli 2014 willen wij weten wat de eigenlijke 
bezwaren hiertegen zijn of dat het u in feite gaat om de beslissingen van 2 augustus 2011 en 18 
oktober 2011. 

U kunt uw reactie naar ons toesturen via de post, indien gewenst kunt u dit ook per e-mail doen op 
iudith.deruiter@uwv.nl. 

Heeft u nog vragen? 

Meer informatie vindt u op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u ons bellen op (040) 700 52 
01. Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. Als u ons 
schrijft, stuur dan uw brief naar de afdeling Bezwaar en Beroep. 

Vermeld daarin ook ons kenmerk. Het adres en het kenmerk vindt u boven aan deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

mailto:iudith.deruiter@uwv.nl
http://uwv.nl/
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Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

Mw. mr. J.A.M. de Ruiter-Pollaert Medewerker Bezwaar  

  

In onze nadere motivering van het beroepschrift d.d. 17 oktober 2014 (kenmerk: 147973508-BB-002V 
J.A.M.) hebben wij het UWV letterlijk het volgende verzocht:  

Met inachtneming van bovengenoemde feiten richten wij als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. Heuvel 
(cliënt) aan het UWV het nadrukkelijke verzoek om te beslissen:  

  

I.              dat A.M.L. van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. 
Heuvel (cliënt) alsnog bezwaar kan aantekenen tegen het door het UWV genomen besluit d.d. 2 
augustus 2011(kenmerk: 1479.73.508 AG 338.291160.1), inzake afwijzing WIA-uitkering (Productie 9); 

  

II.             dat A.M.L. van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. 
Heuvel (cliënt) alsnog bezwaar kan aantekenen tegen het door het UWV genomen besluit d.d. 18 
oktober 2011 (kenmerk: 1479.73.508 / 003) , inzake beëindiging Ziektewet-uitkering (Productie 10); 

  

Bij brief d.d. 30 september 2014 heeft het Gerechtshof Den Haag op ons bovengenoemd verzoek d.d. 
28 september 2014 aan President mr. L. Verheij van het Gerechtshof Den Haag beslist dat de 
aanhouding voor de zitting van 8 oktober 2014 wordt ingewilligd en een nieuwe datum zal worden 
bepaald. Als bewijs daarvan vindt u betreffende brief d.d. 30 september 2014 van het Gerechtshof Den 
Haag hieronder ingelast (Stuk 23 achter tab 23): 

  

de Rechtspraak 

Gerechtshof Den Haag 

    

A.M.L. van Rooij  

Hazendansweg 36 A  

3520 te Zonhoven (België) 

  

Afdeling Strafrecht 

  

  

Bezoekadres: 

Prins Clauslaan 60  

2595 AJ Den Haag 

datum 30 september 2014 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-augustsu-2011-besluit-wia-van-uwv-inzake-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-oktober-2011-besluit-beeindiging-ziektewetuitkering-uwv-aan-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-september-2014-brief-gerechtshof-den-haag-uitstel-ingewilligd.pdf
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correspondentieadres  

Postbus 20302 2500  

EH Den Haag 
Onderdeel Afdeling Strafrecht Telefoon: 070 - 381 3215 
contactpersoon S. Ramroep Fax: 070- 381 3650 
oorkiesnummer 070 - 381 3215 www.rechtspraak.nl 

ons kenmerk KI 4/0148   

uw kenmerk   Bij beantwoording de datum en 

bijlage(n) 

Verzoek om aanhouding 

het rolnummer vermelden Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 

onderwerp behandelen. 
Klager A.M.L. van Rooij   
Beklaagde   De griffie is telefonisch bereikbaar 

van 08:30 uur tot 16:30 uur 

Geachte heer Van Rooij, 

  

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 21 september 2014 bericht ik u dat uw verzoek om aanhouding 
voor de zitting van 8 oktober a.s. wordt ingewilligd. 

  

Er zal een nieuwe datum worden bepaald voor de verdere afhandeling van uw zaak. 

  

Hoogachtend, 

De griffier Namens deze,  

S.Ramroep. 

  

Aan het UWV richten wij het nadrukkelijke verzoek om op grond van de hierboven zeer uitzonderlijke 
omstandigheden in navolging van president mr. L. Verheij van het Gerechtshof Den Haag daarop te 
beslissen dat de behandeling van dit bezwaarschrift voor onbepaalde tijd wordt opgeschort.  

  

Kopie: Een kopie van deze nadere motivering van ons bezwaarschrift aan het UWV laten wij toekomen 
aan het Belgische Grondwettelijk Hof.  

  

In afwachting van uw beslissing op ons verzoek om uitstel van de behandeling van dit bezwaarschrift 
voor onbepaalde tijd op grond van de hierboven beschreven feitelijk onderbouwde zeer uitzonderlijke 
omstandigheden verblijven wij;  

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.const-court.be/
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Hoogachtend  

  

Ecologisch Kennis Centrum B.V 

p/a Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)  

Voor deze 

Ing. A.M.L. van Rooij 

Directeur 

  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  

Hiermee is tevens voor u helder geworden dat wat u schrijft in uw reactiebrief d.d. 17 oktober 2014 niet 
is waarom wij hebben verzocht. Er is ook absoluut geen sprake van “alsnog (laattijdig) bezwaar 
 maken” Er is sprake van partijpolitieke corruptie onder aansturing van burgemeester Peter Maas 
(CDA) van Sint-Oedenrode die al maar liefst 4,5 jaar lang een dictatoriale macht over de gehele 
Europese Unie heeft verkregen, waarbij vanuit dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle te Sint-
Oedenrode (voormalig buurman van A.M.L. van Rooij) onder de dekmantels van Agenda 
21, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, 
KEMA-Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, 
etc. met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld) via onder meer Belgische 
bedrijven als Group Machiels te Hasselt (Remo-stort in Houthalen-Helchteren) en Unilin te Wielsbeke 
geheel Europa en de rest van de wereld zijn vergiftigd met miljarden kilogrammen levensgevaarlijke 
kankerverwekkende stoffen als valselijk geëtiketteerd arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI), kwik, 
Paks, etc. in strijd met de Nederlandse en Belgische wetgeving, Europese Richtlijnen, Verordeningen 
en Arresten zonder dat daartegen handhavend en/of strafrechtelijk wordt opgetreden.   

  

Het is deze partijpolitieke corruptie onder aansturing van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode die sluipmoordende chemische genocide pleegt op 7.000.000.000 wereldbewoners.  

  

Het is deze burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode die ervoor heeft gezorgd toen A.M.L. 
van Rooij (als lijsttrekker van de politieke groepering De Groenen afdeling Sint-Oedenrode) ging 
meedoen bij de gemeenteraadverkiezingen van 3 maart 2010, als gevolg van een valse strafaangifte 
door burgemeester Peter Maas (CDA) tegen A.M.L. van Rooij (de Groenen), A.M.L. van Rooij  op 21 
april 2010 naar België heeft moeten vluchten om niet te worden vermoord.  

Tegen deze sluipmoordende chemische genocide op 7.000.000.000 wereldbewoners onder dictatoriale 
aansturing van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode loopt heden een rechtszaak bij 
het Belgische Grondwettelijk Hof.  Voor bewijs lees de “memorie met verantwoording” d.d. 27 
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oktober 2014 van Erik Verbeek (Kroatië) en No Cancer Foundation vzw te Hasselt (België) in de zaak 
met rolnummer: 6038 aan het Grondwettelijk Hof in de volgende links:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-oktober-2014-memorie-van-antwoording-van-ncf-en-erik-
verbeek-met-links-voor-grondwettelijk-hof-rolnummer-6038.pdf  

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/memorie-grondwettelijk-hof-met-verantwoording-
op-de-conclusies-van-9-oktober-2014  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  

Met deze “memorie met verantwoording” is feitelijk en wettelijk komen vast te staan dat voorzitter André 
Alen, die van dit alles zeer goed op de hoogte is, in de unieke positie zit om te beslissen dat deze zaak 
met twaalf rechters wordt behandeld, waarmee een einde komt aan de ongrondwettigheid van alle 
vanaf 10 mei 1940 (uitbreken Tweede Wereldoorlog) niet door de Belgische Koning bekrachtigde 
internationale verdragen, grondwetsherzieningen, wetten, decreten en besluiten. Daarmee komt tevens 
een einde aan: 

-       de ongrondwettigheid van het Handvest van de Verenigde Naties door België op 26 juni 1945 
ondertekend, zonder dat het overeenkomstig artikel 69 van de Grondwet door koning Leopold III is 
bekrachtigd; 

-       de ongrondwettigheid van het NAVO-Verdrag door België op 4 april 1949 ondertekend, zonder 
dat het overeenkomstig artikel 69 van de Grondwet door koning Leopold III is bekrachtigd; 

-       de ongrondwettigheid van de Europese Verdragen, waaronder het door België ondertekende 
Verdrag van Lissabon welke op 1 december 2009 in werking is getreden; 

-       de ongrondwettigheid van het Benelux-Verdrag, waaronder het op 17 juni 2008 door Belgie 
ondertekende nieuwe Benelux-Verdrag; 

-       de ongrondwettigheid van  alle overige in en na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen 
als gevolg van het feit dat België tot op de dag van vandaag nog geen uitvoering heeft gegeven aan het 
testament d.d. 25 februari 1944 van Koning Leopold III.  

  

Wij richten aan deze twaalf rechters van het Grondwettelijk Hof dan ook het verzoek om op grond van 
deze “memorie met verantwoording” te beslissen dat alsnog uitvoering gegeven moet worden aan het 
testament d.d. 25 februari 1944 van koning Leopold III en dat:  

  

alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen alsnog moeten worden getoetst aan de 
Belgische Grondwet van 7 februari 1831 met de wijzigingen van 7 september 1893, 15 november 
1920, 7 februari, 24 augustus en 15 oktober 1921, welke op 25 februari 1944 van kracht was en 
Grondwettelijk nog steeds van kracht is.  

  

waarmee alle landen die vallen onder de Verenigde Naties, Europese Unie en Benelux Unie zich 
moeten houden aan de Belgische Grondwet. Daarmee heeft België, dank zij Koning Leopold III, de 
gehele wereld behoed voor het totaal uitroeien van het menselijk leven op aarde binnen één generatie 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-oktober-2014-memorie-van-antwoording-van-ncf-en-erik-verbeek-met-links-voor-grondwettelijk-hof-rolnummer-6038.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-oktober-2014-memorie-van-antwoording-van-ncf-en-erik-verbeek-met-links-voor-grondwettelijk-hof-rolnummer-6038.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/memorie-grondwettelijk-hof-met-verantwoording-op-de-conclusies-van-9-oktober-2014
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/memorie-grondwettelijk-hof-met-verantwoording-op-de-conclusies-van-9-oktober-2014
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en kan vanuit deze Nieuwe  Wereld een nieuwe politiek en een nieuwe economie ontstaan waarin 
nieuwe technische oplossingen niet langer meer worden geboycot en natuurlijke geneesmiddelen 
zonder nadelige bijwerkingen (zoals Flaraxin) bij miljarden wereldbewoners een vroegtijdige 
vergiftigingsdood (kanker) zal voorkomen tegen extreem lage kosten.  

  

De oorzaak hiervan is de algemene herziening van de Nederlandse Grondwet die op 19 januari 1983 
in kabinet Lubbers I (CDA/VVD) van kracht is geworden, waarin het volgende nieuwe artikel 120 is 
opgenomen:  

 "De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.” 

De Nederlandse regering heeft deze nieuwe Nederlandse Grondwet:   

-       niet voorgelegd aan de Verenigde Naties om het te laten toetsen aan het Handvest van de 
Verenigde Naties,waartoe Nederland wettelijk verplicht was. 

-       niet voorgelegd aan het Europees Parlement om het te laten toetsen aan de Verdragen van de 
Europese Unie,waartoe Nederland wettelijk verplicht was. 

-       niet voorgelegd aan het Federale Belgische Parlement, de Kamer van Afgevaardigden van 
Luxemburg en het Benelux Parlement om het door het Hof van Cassatie in België te laten toetsen 
aan de Belgische Grondwet, waartoe Nederland wettelijk verplicht was. 

  

De Nederlandse Staat, onder dictatoriale aansturing van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode, is dan ook voor de volle 100% verantwoordelijk en aansprakelijk voor het plegen van 
sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners.  

  

Juist daarom heeft A.M.L. van Rooij niet tijdig bezwaar kunnen aantekenen voor cliënt tegen de 
beslissing van 2 augustus 2011 inzake de WIA en de beslissing van 18 oktober 2011 inzake de ZW van 
het UWV. Van het “alsnog (laattijdig) bezwaar  maken” kan dan ook absoluut geen sprake zijn. 

  

Met inachtneming van bovengenoemde feiten richten wij aan u dan nogmaals het nadrukkelijke verzoek 
om te beslissen:  

  

I.              dat A.M.L. van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. 
Heuvel (cliënt) alsnog bezwaar kan aantekenen tegen het door het UWV genomen besluit d.d. 2 
augustus 2011(kenmerk: 1479.73.508 AG 338.291160.1), inzake afwijzing WIA-uitkering (Productie 9); 

  

II.             dat A.M.L. van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. 
Heuvel (cliënt) alsnog bezwaar kan aantekenen tegen het door het UWV genomen besluit d.d. 18 
oktober 2011 (kenmerk: 1479.73.508 / 003) , inzake beëindiging Ziektewet-uitkering (Productie 10); 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/revolutionaire-therapie-tegen-kanker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_I
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-augustsu-2011-besluit-wia-van-uwv-inzake-m-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-oktober-2011-besluit-beeindiging-ziektewetuitkering-uwv-aan-m-van-den-heuvel.pdf
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Aan u richten wij nogmaals het nadrukkelijke verzoek om op grond van de hierboven zeer 
uitzonderlijke omstandigheden in navolging van president mr. L. Verheij van het Gerechtshof Den 
Haag daarop te beslissen dat de behandeling van dit bezwaarschrift voor onbepaalde tijd wordt 
opgeschort.  

  

Kopie: Een kopie van deze nadere motivering van ons bezwaarschrift aan het UWV laten wij onder 
meer toekomen aan het Belgische Grondwettelijk Hof. en aan de Europese De Groenen. Deze nadere 
stukken zullen bij de De Europese De Groenen op internet worden gezet, wat u kunt lezen op: 

  

www.degroenen.eu 

  

Uw beslissing hierop zal eveneens bij de Europese De Groenen op internet worden geplaatst  

  

In afwachting op uw zo spoedig mogelijke beslissing per kerende e-mail, verblijven wij; 

  

Hoogachtend 

Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

Voor deze. Ing. A.M.L. van Rooij  

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)  

e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com / tel: 0032(0)11758676 

  

 Van: Karen Hudes  

Datum: 31 oktober 2014 12:50 
Onderwerp: Het wordt wel tijd dat ik terug op mijn bureau binnen de wereldbank zit 
Aan: "fheemskerk@worldbank.org" <fheemskerk@worldbank.org>, "eds19@worldbank.org" 
<eds19@worldbank.org> 
Cc: "info@dutchhelp.com" <info@dutchhelp.com>, "dmh-gb@minbuza.nl" <dmh-gb@minbuza.nl>, 
"dsh-sr@minbuza.nl" <dsh-sr@minbuza.nl>, "dmm-if@minbuza.nl" <dmm-if@minbuza.nl> 
 

Geachte Heer Heemskerk, 
 

http://www.const-court.be/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:fheemskerk@worldbank.org
mailto:fheemskerk@worldbank.org
mailto:eds19@worldbank.org
mailto:eds19@worldbank.org
mailto:info@dutchhelp.com
mailto:info@dutchhelp.com
mailto:dmh-gb@minbuza.nl
mailto:dmh-gb@minbuza.nl
mailto:dsh-sr@minbuza.nl
mailto:dsh-sr@minbuza.nl
mailto:dmm-if@minbuza.nl
mailto:dmm-if@minbuza.nl
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Gisteren heeft de CIA mij gevraagd samen met de Federal Reserve Bank te werken om binnen de 
wereldbank te mogen worden toegelaat.  Dat heeft volkomen geen zin.  Ik vraag u opleg met de rest 
van de raad van bestuur te nemen, en dan te zorgen dat ik geen tegenwerking krijg van de beleid van 
Dr. Jim Kim.  Dr. Kim is niet boven de bestuur, en als hij niet samenwerkt, is het Dr. Kim wie de deur uit 
moet. 
 
Beste, 
Karen Hudes 
Acting General Counsel 
International Bank for Reconstruction and Development 
Legal Counsel Global Debt Facility TVM-LSM-666 
 

 

 
From: karenhudes  
To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com 
CC: kassa@vara.nl; emileroemer@sp.nl; gea.gibson1@gmail.com; a.gelder@wilnu.nu; gastouderburea
uschijndel@gmail.com; 50plus-
baay@tweedekamer.nl; hans@ledright.nl; m.h.b.bohm@online.nl; baszoektwoning@icloud.com; vred
esstichter1974@gmail.com; avaaz@avaaz.org; giel@3fm.nl; bas@basvanwerven.nl; michel_1033@ho
tmail.com; regeringswaanzin@gmail.com; karenhudes@hotmail.com; toos@vrije-
mens.org; sagemboy@live.nl; redactie@panorama.nl; freek@leadsinperson.nl; nsraver@quicknet.nl; 
haarlem@sp.nl; ronaldizaak@hotmail.com; j.lanting6@kpnplanet.nl; h.krol@tweedekamer.nl; ronald
@volley.nl; y.verdam@live.nl; volkstribunaal@vrije-
mens.org; r.brekel@wilnu.nu; sdn@planet.nl; ekc.avanrooij@gmail.com 
Subject: RE: De Media is Ontoepasselijk 
Date: Fri, 31 Oct 2014 07:06:11 -0400 

 
Kijkt u eens a.u.b. wat er nu aan de hand is -- genoeg mensen weten de waarheid door de internet.  Er 
is een coalitie ontstaan dat kan overschakkelen op een rechtvaardige toekomst; het kan allemaal 
wettelijk gebeuren.  Eerst, wisselen wij ons geld van het namaak papier aan aurum van de Globale 
Trustfondshttp://www.peakprosperity.com/podcast/84359/new-way-hold-gold 
 
 
 https://s3.amazonaws.com/khudes/Twitter10.30.14.pdf   
http://youtu.be/DzryeShUOAk  interview in het nederlands 
 
http://www.youtube.com/watch?v=c7E9SUwlooE rttv 
 
http://www.newsweek.mx/index.php/articulo/10357#.U7s8h_mSzUU artikel in het spaans 
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at https://s3.amazonaws.com/khudes/germanyarticle2.do
cx 

 
 
Beste, 
Karen Hudes 
www.kahudes.net 
  

 
From: ruudrietveldvertelt@hotmail.com 
To: sdn@planet.nl; ekc.avanrooij@gmail.com; az-
nh@om.nl; r.mud@om.nl; j.recourt@tweedekamer.nl; toonmans@castricum.nl; raymond.alonso.van.
der.tak@politie.nl; gemeentebestuur@castricum.nl 
CC: emileroemer@sp.nl; gea.gibson1@gmail.com; a.gelder@wilnu.nu; gastouderbureauschijndel@gm
ail.com; 50plus-
baay@tweedekamer.nl; hans@ledright.nl; m.h.b.bohm@online.nl; baszoektwoning@icloud.com; vred
esstichter1974@gmail.com; avaaz@avaaz.org; giel@3fm.nl; bas@basvanwerven.nl; michel_1033@ho
tmail.com; regeringswaanzin@gmail.com; karenhudes@hotmail.com; toos@vrije-
mens.org; sagemboy@live.nl; redactie@panorama.nl; freek@leadsinperson.nl; nsraver@quicknet.nl; 
haarlem@sp.nl; ronaldizaak@hotmail.com; j.lanting6@kpnplanet.nl; h.krol@tweedekamer.nl; ronald
@volley.nl; kassa@vara.nl; y.verdam@live.nl; volkstribunaal@vrije-
mens.org; r.brekel@wilnu.nu; ruudrietveldvertelt@hotmail.com 
Subject: FW: GeenStijl : GSTV. Minister Stef Blok liegt dat ie barst 
Date: Fri, 31 Oct 2014 08:51:19 +0100 

Mijne Heren, in het bijzonder R. Mud - Officier , dank aan de persoon voor deze berichtgeving 
overigens ! 
 
Bekijk dit citaat in kleur blauw maar wat uit onderstaande link te voorschijn komt tevens, Maandag 
a.s. komt er nog een ernstige bevestiging voor 5 stuks rechters bij betreffende Misdrijven scenario 
slot, in zaken Rietveld in ieder geval e.a. slachtoffers van ernstige Overheid Misdrijven. Vernietigend 
overigens voor reeks van Openbaar Ministerie individu, dan wel Politie of te wel aangestuurde 
afdekkende ambtenaren van ( echte misdrijven plegers ) - Kennisdragers Art 162 Strafvordering met 
nog ernstigere kwalificatie, jaren medeplichtig geworden zijn inmiddels aan het geen wat zeer 
transparant gaat worden in een soort finale bij de rechtbank, dan wel gerechtshoven !    
 
Rietveld  
 
Citaat uit onderstaande link : 
 
Ogenschijnlijk kalm doch een beetje bibberend verscheen de minister voor en na het vragenuurtje 
voor de roze plotskap. Eerst was het 'totale onzin' wat men bij vakblad Bouwformatie beweerden, 
even later was de spin ineens dat er toch wel 'harde woorden' waren geweest. Vervolgens voerde Blok 
een woordspelletje op waar Opstelten jaloers op zou zijn. Feit blijft, aldus de directeur(s) van 
Bouwformatie, dat die harde woorden nou juist bedoeld waren om de publicatie tegen te houden. 
 
Rietveld  
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Date: Fri, 31 Oct 2014 07:09:21 +0100 
Subject: GeenStijl : GSTV. Minister Stef Blok liegt dat ie barst 
From: muylenbroek@gmail.com 
.............................................................................. ........................................................................... 
................................................................ e.a.  

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/gstv_stef_blok_liegt_dat_ie_ba.html 

Ik heb hier zelf niet zo heel veel  aan toe  te voegen... 

Het is over duidelijk hoe de politiek  "werkt"  

het enige wat ik er nog wel aan toe zou willen voegen is, 

Geachte  dames en heren,  ministers. .. staatsecretarissen... 

Alle leden van de 1e en 2 e kamer.... leden  van provinciale  staten e.d 

Nogmaals het 'vriendelijke'  verzoek om met spoed uw biezen  te pakken..... 

En het binnenhof zo snel mogelijk  te verlaten. ... 

Zodat u en de uwen plaats kunnen  maken voor.... 

HET VOLK..... 

DIT is namelijk ONS land... en wij( de armen, de onderdrukten, degenen die allemaal kaal 

geplukt zijn, wanhopig zijn... uit onze huizen worden gezet door jullie banken vriendjes. .. die 

zelfmoorden plegen door jullie verschrikkelijke  afbraak beleid, die honger  hebben en hun 

kinderen met pijn in hun hart zonder ontbijt naar school moeten laten gaan) zijn allen van 

mening dat wij ons land VEEL beter kunnen besturen dan jullie. 

WIJ besturen namelijk vanuit ons hart en met liefde 

Zoals het hoort. ... 

En niet vanuit geld, macht, hebzucht, wetjes en regeltjes 

Het is.... GAME OVER  

Het web van leugens waarin jullie jezelf gewikkeld hebben....... 

Heeft jullie shocking klem 

Er is geen uitweg meer.... 

Elke leugen die jullie  nu nog uitkramen. ....staat haaks op hetgene wat jullie daarvoor 

uitgekraamd hebben.... 

Dus..... wat nu???? 

HOE komen  jullie hier  nu nog uit??? 

Enkeltje  Brussel misschien? 

Ga maar gauw.... en NIET meer terug komen AUB 

Wij zeggen namelijk dan per direct ons......wederom door de strot  geduwde lidmaatschap  aan 

de EU op en mogen jullie daar lekker doorgaan met de  boel slopen. .... 

Mochten jullie hulp nodig hebben met verhuizen??? 

Nederland  staat te springen  om jullie  2 handjes te helpen. .... 

Success. ... en vriendelijke groet  

Monique Uylenbroek 
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